
Witam serdecznie! 

 

Dziękuję raz jeszcze za zakup testu na obecnośd wirusa HIV. 

Przypominam również, że testy nie są zabawkami i produkowane jak i kontrolowane ze szczególną 

ostrożnością. Nie ma więc możliwości reklamacji takiego testu, gdyż nie może on byd zepsuty (pod 

względem daty ważności również zostały sprawdzone). Test otwarty = test używany. 

 

Mam nadzieję, że badanie jak i wynik nie przyniesie Paostwu problemów, poniżej pełna instrukcja 

producenta przetłumaczona na język polski: 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
 

1. Biały woreczek (biała kasetka z testem, desykant, plastikowa pipetka) 

2. Butelka roztworu buforowego 

 

Środki Ostrożności 
 

1. Dokładnie śledź i wykonuj instrukcję. 

2. Używaj wyłącznie załączonej pipetki. 

3. Ten test jest używany tylko poza ustrojem organizmu. Prosimy nie połykać. 

4. Wyrzuć po użyciu. Dany test może być użyty tylko jednokrotnie. 

5. Nie używaj zestawu przeterminowanego. 

6. Nie używaj zestawu jeśli woreczek jest przedziurawiony lub niewłaściwie zabezpieczony. 

7. Trzymaj z dala od dzieci. 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
 

1. Przechowuj w temperaturze od 4 do 30 stopni Celsjusza w zamkniętym woreczku do momentu wygaśnięcia 

daty ważności. 

2. Trzymaj z dala od światła słonecznego, wilgoci oraz gorąca. 

3. Użyj testu zaraz po otwarciu woreczka. 

4. Nie zamrażaj. 

 

PROCEDURA TESTU 
 

1. Jeśli test był przechowywany w chłodnym pomieszczeniu, poczekaj aż osiągnie temeraturę pokojową (10-

30ºC). 

2. Zbierz mocz do czystego pojemniczka. 

3. Otwórz woreczek i umieść kasetkę na płaskiej powierzchni. 

4. Przenieś JEDNĄ kroplę moczu, używając pipetki, do okrągłego otworu kasetki (oznaczonego jako S). 

5. Dodaj DWIE krople roztworu buforowego, z butelki, do okrągłego otworu w kasetce (oznaczonego jako D). 

 

JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI 
 

Odczytaj rezultat po 15 minutach. Nie odczytuj rezultatu po 20 minutach.  

 

Pozytywny wynik (infekcja HIV): 

 

Kolorowe linie są widoczne w regionie kontrolnym i testowym. Oznacza to, że przeciwciała HIV zostały 

wykryte, w związku z poprzednią infekcją bądź też szczepienia. 

 



Intensywność koloru oraz linii może być różna; nie daje to jednak żadnych dodatkowych informacji. 

 

Negatywny wynik (brak infekcji HIV): 
 

Jedna kolorowa linia jest widoczna w regionie kontrolnym i brak kolorowej linii w regionie testowym. Oznacza 

to, że przeciwciała HIV nie zostały wykryte oraz ryzyko zakażenia chorobą istnieje. 

 

Wynik nieważny: 
 

Wynik jest nieważny kiedy nie ma żadnych kolorowych linii lub kiedy kolorowe linie występują tylko w 

regionie testowym. Najczęstszą przyczyną jest niestosowanie się do podanych procedur. 

 

OGRANICZENIA: 

 

1.Ten test jest testem jakościowym. Nie może być użyty do określenia ilościowego stężenia wirusa HIV. 

2.Wynik negatywny nie wyklucza infekcja wirusem HIV, ponieważ przeciwciała wirusa HIV mogą występować 

w niewystarczającej ilości do wykrycia, zwłaszcza we wczesnym stadium choroby. 


